دوهفته نامه گلفام
دی 93

مرکس آموزش و مشاوره گل و گیاه اداره فضای سبس شهرداری منطقه7
منطقه7

رهکس ردختی ب کارد ات هب ثمر ربسد خدا وند رد بهشت ردختی ربای او رغس مینماید.
رسول اکرم(ص)

هرهفته با یک گیاه
ًام فارسی  :آگلًَوا
ًام علوی Aglaonema sp :
ًام اًگلیسی Chinese evergreen :
خاًَادُ Araceae :
گیاّی است هقاٍم زض تطاتط سایِ ٍ ذطکی .
ًیاظ ًَضی :تِ ًَض هتَسط ًیاظ زاضز ٍ تحول ًَض هستقین ضا ًساضز.
ًیاظ آتی :آگلًَوا تِ آب ظیازی احتیاج ًساضز .آتیاضی آى طَضی تایس اًجام گیرطز کرِ
ذاک اططاف ضیطِ ّویطِ قسضی هططَب تاضس
ًیاظ ضطَتتی :زض تاتستاى ّفتِ ایی یک الی زٍ تاض غثاضپاضی ضَز.

فعالیت های اخیر
 ضطٍع کالس ّای زٍضُ ظهستاى اظ تاضید 1393/10/6تطای کسة اطالعات
تیطتط تا ضواضُ ّای شیل تواس تگیطیس ٍ یا تِ سایت هطکع آهَظش گل ٍ گیاُ
ضْطزاضی هٌطقِ  7هطاجعِ فطهاییس.
هطکع آظازگاى88752403 :
هطکع جَاى77572091 :
هطکع هعلن88401914 :
تطگعاضی هساتقِ پیاهکی تِ هٌاسثت ضة یلسا زض هیاى کاضکٌاى ضْطزاضی
هٌطقِ7
تطگعاضی کالس آهَظضی تطاضیَم زض تاضید  1393/9/26زض پژٍّص سطای
آهَظش ٍ پطٍضش تِ هٌاسثت ّفتِ پژٍّص

تازه ها
بْیٌِسازی َّای خاًِ ٍ هحل کار با گیاّاى

بسیاری از افراد درٍى خاًِّایشاى گل ٍ گیاُ پرٍرش هیدٌّد اها خیلی از
آىّا فقط بِ زیبایی ٍ تازگی ایي گیاّاى فکر هیکٌٌد .با ایي حال یک
دلیل بسیار هْن ٍجَد دارد کِ برخی سعی هیکٌٌد اًَاع خاصی از گیاّاى
را داخل خاًِ خَد پرٍرش دٌّد :خاصیت پاکسازی َّا! فضای خاًِّای ها
گاّی از َّای بیرٍى ًیس آلَدُتر است اها با داشتي ایي گیاّاى زیبا ٍ هفید
هیتَاى َّای درٍى خاًِ را تصفیِ کرد ایي ّفتِ بِ هعرفی دٍ گیاُ از
12گیاُ هفید آپارتواًی هی پردازین.
 -1عشقِ
ًام فاضسی :عطقِ اتلق ،پیچ اًگلیسی
ًام اًگلیسیThe English Ivy :
ًام علویHedera helix :
ایي گیاُ اظ سَی ًاسا تعٌَاى تْتطیي گیاُ تطای تصفیِ َّای ذاًِ هعطفی ضسُ
است .عطقِ گیاّی است کِ سوَم َّا ضا جصب ذَز کطزُ ضوي ایٌکِ پطٍش آى
ًیع تسیاض سازُ است .عطقِ اتلق ضا هیتَاى ّن تِ صَضت گلساًی پطٍضش زاز ٍ ّن
آى ضا آٍیع کطز.
 -2اسپاتی فیلَم
ًام فاضسی :اسپاتی فیلَم
ًام اًگلیسیThe Peace Lily :
ًام علویSpathiphyllum :
یکی اظ هعسٍز گیاّاى تصفیِ کٌٌسُ َّا کِ گل هیزّس اسپاتی فیلَم است .تٌاتطایي
ایي گیاُ عالٍُ تط هفیس تَزى تطای زکَضاسیَى ذاًِ ًیع تسیاض هٌاسة است .پطٍضش
ایي گیاُ آساى است ٍ تِ ضاحتی زض َّای ذٌک ٍ سایِ ضضس هیکٌس .اها ایي گیاُ
تطای حیَاًات ذاًگی تِ ذصَظ طَطی (اگط ترَاّس آى ضا هعُ کٌس) سوی ٍ هضط
است.

تطگعاضی کالس آهَظضی تطای زاًص آهَظاى هسضسِ اتتسایی ایطاى زض زٍ ًَتت
ٍ زتستاى اتتسایی ًطجس
هسضسِ ایطاى

هسضسِ ًطجس

فعالیت ّای اخیر

سبزیکاری در منزل
سبسی ایي ّفتِ :سیر)(Alium sativum L.

ٍسایل هَرد ًیاز :جعثِ کاضت تا ظّکص هٌاسة تِ عوق  30ساًتی هتط،
ٍجَز سَضاخ زض اًتْای گلساى تطای ذاضج ضسى آب اضافی

تیلچِ
ذاک هٌاسة (ًیوِ سٌگیي ٍ غٌی اظ هَاز آلی ٍ هعسًی)
زهاى کاشت :پاییع ٍ اٍایل ظهستاى زض فضای تاظ
کاشت :یک تَتِ سیط تْیِ کٌیس .سیطچِ ّا قثل اظ کاضت اظ ّن جسا
ًطًَس.سپس ّط سیطچِ ضا تِ عوق 2تا3تطاتط قطط سیطچِ تکاضیس.

معرفی کتاب
تکثیر ٍ پرٍرش ٍ ًگْداری گیاّاى آپارتواًی
هَلفیي :هٌْسس هحوسضضا فعلی ،هٌْسس صاحة فصَلی
اًتطاضات :سپْط

سبسیکاری
هؤلف :زکتط غالهعلی پیَست
اًتطاضات :زاًص پصیط

ّفتِ ایی یک تاض کَززّی
داشت :آتیاضی
پَسیسُ زاهی ٍ یا ٍضهی کوپَست اًجام ضَز.
برداشت :ظهاى تطزاضت سیط هَقعی است کِ
قسوت َّایی گیاُ تقطیثا ذطک ضسُ ٍ ضطٍع
تِ افتازى هیکٌس.

زض ظهاى کاضت تا کَز

